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מ ט ר ה:
מטרת הוראה זו לקבוע הכללים בדבר התנאים להקמת קרן מחקר מיוחדת ,סדרי ניהולה וכל
הקשור והכרוך בכל אלה.

.2

ה ג ד ר ו ת:
בהוראה זו יהיו לביטויים שלהלן הפירוש שבצדם דהיינו:

.3

"חבר הסגל"

חבר הסגל האקדמי של אוניברסיטת תל-אביב בעל מינוי במסלול הרגיל ,או בעל
מינוי במסלול המקביל מדרגת מורה ומעלה ,או בעל מינוי במסלול חוקרים
מדרגת חוקר ומעלה ,או בעל מינוי במסלול הנלווה.

"קרן לקשרי מדע"

קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים כהגדרתה בהוראת האוניברסיטה מס'
04-110

"הוצאות מוכרות
לצרכי מחקר"

הוצאות בגין :שכר עבודה לפי שעות לעזרה בהוראה ובמחקר ,רכישת ציוד מחקר
ואחזקתו ,רכישת חומרי מחקר ,אירוח מרצים אורחים ,סיורי הוראה ומחקר
בארץ ובחו"ל ,רכישת ספרים וכתבי עת מקצועיים ,ד וכן הוצאות אחרות שיוכרו
לענין זה מעת לעת ע"י הנהלת האוניברסיטה.

כ ל ל י:
חבר הסגל יהא רשאי להורות על העברת כספים העומדים לזכותו בקרן לקשרי מדע לשם הקמת קרן
מחקר מיוחדת ,וזאת בתנאים ובמגבלות המפורטים בנוהל זה.
אין בשימוש במונח "קרן" כדי להצביע על היותה "קרן" כמשמעותה של זו באיזה דין.

.4

העברת כספים:
()5.2.2001
4.1

אחת לחמש שנים ,יהיה חבר סגל רשאי לבקש ממדור נסיעות וזכויות אקדמיות שבאגף
משאבי אנוש ,להעביר כספים העומדים לזכותו בקרן לקשרי מדע לקרן המחקר המיוחדת
עפ"י אחת מבין החלופות הבאות -לבקשה יש לצרף את פירוט ההוצאות המתוכננות.
 4.1.1העברת סכום כולל של .$7,300
 4.1.2העברות שנתיות בשיעור של עד  25%מסכום ההקצבה השנתית של הקרן לקשרי מדע
ובלבד שהסכום הכולל שיועבר משך חמש שנים לא יעלה ע"ס של .$ 7,300
 4.1.3הסכום הנקוב בסעיף  4.1יתעדכן באופן בו מתעדכנים התעריפים בנוהל קרן הקצבות
לקשרי מדע בינלאומיים (תשמ"ח) [הוראה .]04-110

4.2
.5

מדור נסיעות יעביר הבקשה לאישור הרקטור.

ניהול הקרן:
קרן המחקר המיוחדת תנוהל באמצעות רשות המחקר של האוניברסיטה בהתאם לכללים הנוהגים
ברשות המחקר לניהול קרנות מחקר אחרות ,בשינויים המחויבים על-פי הענין.
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.6

כספי קרן המחקר המיוחדת לא יישאו ריבית ורווחים וערכיהם יבוטאו בדולרים של ארה"ב.

.7

---7.1

חבר הסגל לא יוכל להורות על החזרת כספים מקרן המחקר המיוחדת לקרן קשרי מדע.

7.2

כספי קרן המחקר המיוחדת אינם ניתנים לפדיון מכל סיבה שהיא ואינם ניתנים להורשה.

.8

ה ו צ א ו ת:
חבר סגל יהא רשאי להורות על ביצוע תשלומים מכספי קרן המחקר המיוחדת אך ורק בגין הוצאות
מוכרות לצרכי מחקר ובלבד שההוצאות תבוצענה באמצעות רשויות האוניברסיטה הרלבנטיות
ובהתאם לנוהלי האוניברסיטה והוראותיה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל טובין שיירכשו מכספי קרן המחקר המיוחדת יהיו רכוש
האוניברסיטה לכל דבר ועניין לרבות ,רישומם ברשימת המצאי הרלבנטית ואחזקתם בהתאם לנוהלי
האוניברסיטה והוראותיה.

.9

קרן המחקר המיוחדת לא תזכה את חבר הסגל בכל תוספת שכר ,לרבות תוספת מחקר .כמו כן לא
יהא רשאי חבר הסגל להורות על ביצוע תשלומי שכר ו/או כל הטבה כספית אחרת לעצמו מכספי קרן
המחקר המיוחדת.

.10

כל סטייה מהוראות נוהל זה טעונה אישור הרקטור או סגנו.

.11

אחריות ביצוע:
האחריות לביצוע הוראה זו חלה על מנהל האגף למשאבי אנוש ומנהל רשות המחקר ,כל אחד
בתחומו.

.12

הוראה זו חלה מיום פרסומה.

